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Téma:rTechnicko-ekonomické a ekologické aspekty využívání alternativních pohonŮ
motorovýcb vozidel v hutním podniku" '

Aktuálnost tématu, splnění cílů o

Téma disertační práce fýkající se Technicko-ekonomických a ekologiclcých aspektů využivani
alternativních pohonů motoroqých vozidel v hutnírn podniku je už řadu let vysoce aktuální a
toto tvrzení platí pro nejbližší í vzdiůenou budoucnost. Využití alternativních pohonů
v automobilovém průmyslu v souvislosti se stále se áoršujícím stavem živoftúho prosťedí
mofuou variantou nastiňovaného vývoje automobilové přepravy. Doktorand se ve své práci
zejménazabyváaltemativními pohony mbazi CNG. Tento tend nejenomže vnímají všecbny
významné automobilky, ale je samozfujmě podporovárr Ewopskou unií. V současné době
neexistuje žáóná vhodrrá metodika vyhodnocovrání alternativních pohonů a proto vysoce
hodnotím přínos doktoranda ve vfioření modelu k volbě vvlůití alternativního paliva.

Závér: Téma disertační práce je vy§oce aktrr"ílní a deťrnované cíle práce byly naplněny

Zvolené metody zpracování a postup řešení (vyjádření ke zvoleným metodám a
k postupu řešení problému)

Doktorslcí disertačni priáce je zpracována v sedmi kapitolách. První kapitola popisuje
současný stav a vývoj problematiky, jednotlivé alternativní pohony. Dále jsou stanoveny
zÁkladní cíle práce, kíeré lze sťučně definovat jako: vymezení technicko - ekonomic§ých a

ekologických předpokladů uplatnění altematirmích pohonů motororných vozidel, náwh
metodiky hodnocení pro uplatnění altemativních pohonů motoroqich vozidel v transferové a
výrobní logistice metalurgické výroby a vytvoření modelu k optimrální volbě využití
alternativních paliv v podmínkách vybraného podniku s přihlédnutím k dosfupnosti paliv a

cenové prognóze.

V disertační praci je využto především obecných metod vědeckého pomžrni jako je ana|ýz4
syntéza, indukce a dedukce, neboť problematika altenrativních paliv je velice často řešena, a
to zrttnýchpohledů, takže exisfuje velké množství různorodých informací. Pro dosažení cílů
práce bylo nashronraždéru a nrásledné vyhodnocení dat a informací

Druhá kapitola se zabyvá teoretic§imi východisky alternativních pohonů a jejich dťuhů.
Třetí kapitola pak popizuje teoretická východiska dopravních prosfredků v prumyslu CR.
Čtntn kapitola se zabývá dopravními prostředky v provozu hutního podniku z pohledu
možného využití alternativních pohonů a vymezuje faktory, které je nutré bnít v úvahu při
roáodovrání o vytžití alternativních pohonů v podmínkach průmyslové spolďnosti.
Je to především: profesní zaměření společnosti, velikost areá]u společnosti amitamanipulace
Hlavním přínosem páté kapitoly je srovnání alternativních paliv. Šestá kapitola svým
obsahem naplnila hlavní cíl práce, což bylo vytvoření metodiky a modelu hodnocení. Sedmá
kapitola pak nawhuje doporučení.



Žárér, domnívrám se, že vzhledem k cíli práce nebylo možné použít jiných metod a konstatuji,
že metody byly zvoleny a použity správně.

Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru (vyjádření kvýznamu pro praxi nebo
pro rozvoj vědního oboru)

Za přínos práce považuji kvantifikované hodnocení a srovnání alternativních paliv.

Závět: Výsledky doktorské disertační pnáce považuji za přínosné v oblasti'praktické i
teoretické. Z pohledu praktického pak považuji za velice přínosný vytvořený model, kte4ý
mohou současné hufrť podniky vylůívat.

Formální úprava a jazyková úroveň

ZÁvét: Formrální úprava práce je na dobré urovni a práce nevykazuje z hlediska formriJní
sťuktury vrážrěj ších nedostatků.

publikační aktivity disertanta
Publikační aktivita disertarrta je dostatečná.

závěrečné zhodnocení a wiádření

Na aákladě výše provedeného posouzení a hodnocení kladů a přínosů práce doporučuii
doktorskou disertační nráci Mer. Ing. Radka Šnftv. MBA k obhaiobě a po úspěšném
oblrájení práce navrhuji, aby ji byl udělen titul Ph.D.

V Ostravě dne 23. l0.2017

Ing. Vladimír Bail, Ph.D.

Doporučené otázkv k obhaiobě

Zamyslete se nad problémem turbulence vývoje v alternativních palivech, resp.
pohonech v souvislosti s řešenou problematikou.

Jahým způsobem chce doktorand rozšířit model (SSD do současných hutrúch podniků
na ostravsku?
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